Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014
HALLANDS LÄN
Prognos för arbetsmarknaden 2015

Text: Peter Nofors
Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen
Eftertryck tillåtet med angivande av källa
2014–12–09

2
Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Hallands län

Innehållsförteckning
Sammanfattning .............................................................................................................................. 3
Konjunkturläget i Hallands län ....................................................................................................... 5
Nyanmälda platser ........................................................................................................................ 5
Varsel ............................................................................................................................................ 5
Brist på arbetskraft ........................................................................................................................ 6
Prognos över sysselsättning och arbetslöshet ............................................................................ 7
Antalet sysselsatta fortsätter att öka ............................................................................................. 7
Sysselsättningsprognos ................................................................................................................ 8
Arbetslösheten minskar ................................................................................................................ 8
Jobbchanser ............................................................................................................................... 11
Näringsgrenar ................................................................................................................................ 13
Jord- och skogsbruk.................................................................................................................... 13
Industri ........................................................................................................................................ 13
Byggverksamhet ......................................................................................................................... 15
Privata tjänster ............................................................................................................................ 17
Offentliga tjänster ........................................................................................................................ 19
Brist- och överskottsyrken ........................................................................................................... 21
Befolkning och arbetskraft ........................................................................................................... 22
Högre utbildning bland kvinnor.................................................................................................... 22
Pendling ...................................................................................................................................... 23
Inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen............................................................................. 24
Arbetslöshetens utveckling ......................................................................................................... 24
Arbetslöshetens sammansättning ............................................................................................... 24
Svårare tillsätta platser ............................................................................................................... 25
Antalet arbetslösa i utsatta grupper ökar .................................................................................... 26
Medel för att minska en ökande strukturarbetslöshet.................................................................. 28
Många med långa arbetslöshetstider .......................................................................................... 29
Bilagor ............................................................................................................................................ 31

3
Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Hallands län

Sammanfattning
I höstens resultat från Arbetsförmedlingens intervjuundersökning är förväntningarna inför
framtiden i Hallands läns näringsliv alltmer optimistiska. Konjunkturindikatorn visar att efterfrågeläget i näringslivet ligger på i stort sett på samma nivå som i våras och högre än hösten
2013. Det innebär ett starkare efterfrågeläge än normalt. Vidare pekar anställningsplanerna
uppåt i de flesta näringsgrenarna enligt intervjuundersökningen, om än i olika utvecklingstakt.
På två års sikt förutser arbetsgivarna dessutom en något större ökning.

Sysselsättningen ökar med 2 500
För Hallands län är bedömningen att sysselsättningen kommer att öka med ca 1 200 personer
år 2014 och med ytterligare 1 300 under 2015. Det är fortsatt de privata tjänstenäringarna som
väntas stå för en stor del av ökningen. Starkast förväntningar på efterfrågan inför framtiden
återfinns inom bland annat hotell och restaurang, handel samt personliga och kulturella tjänster. Den offentliga sektorn, som också utgör en stor del av länets arbetstillfällen, har haft en
förvånansvärt stark sysselsättningsökning de senaste åren och den ser ut att öka även framöver. För industrin, som i större utsträckning är exportberoende, väntas antalet sysselsatta försiktigt klättra uppåt inom länet. Sysselsättningen inom byggsektorn ökar under 2014 för att
sedan öka ännu mer under 2015. Sammantaget innebär prognosen att sysselsättningen i Hallands län ökar med 0,9 procent för innevarande år och 1,0 procent för 2015.

Arbetslösheten fortsätter att minska
Hallands läns arbetsmarknad är relativt stabil till följd av en mångsidig arbetsmarknad med
stor privat tjänstesektor. Dessutom bidrar närheten till Göteborgs arbetsmarknad till att länet
har näst lägst arbetslöshet i landet. Den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden har bidragit till minskad arbetslöshet. Fjärde kvartalet 2014 förväntas sluta med 650 färre inskrivna än
fjärde kvartalet året innan. Denna positiva utveckling väntas fortgå under 2015 och till fjärde
kvartalet bedöms en minskning med 700 personer ske. Dock finns fortfarande stora skillnader
i arbetslöshet mellan olika grupper. Personer med eftergymnasial utbildning har lägst arbetslöshet medan de med förgymnasial utbildning har en väldigt hög sådan. De som är utrikes
födda har den högsta arbetslösheten.
Prognosen är att den relativa arbetslösheten uppgår till 5,8 procent av den registerbaserade
arbetskraften (16-64 år) fjärde kvartalet. 2015. Hallands län väntas även fortsättningsvis ha en
av landets absolut lägsta arbetslöshetsnivåer i slutet av prognosperioden.

Arbetslöshetens sammansättning
Arbetslösheten i Hallands län är som högst för ungdomar och bland utrikes födda personer.
Utrikes födda har en arbetslöshet som är fyra gånger högre än den för personer födda i Sverige. Ungdomsarbetslösheten i länet är tredje lägst i landet, men i Halmstad och Hylte kommun ligger ungdomsarbetslösheten på nivåer som överskrider riksgenomsnittet. Det motsatta
förhållandet ser man i norra Halland, där arbetslösheten är låg i princip över hela arbetsmarknaden. Störst är dock förändringen i Varberg som på mindre än tio år gått från den högsta
arbetslösheten i länet till i många fall ha den lägsta. Kungsbacka har med sin närhet till Göte-
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borg alltid haft en mycket låg arbetslöshet. En mycket stor del arbetskraften pendlar till Göteborg med omnejd. Södra Halland har däremot inte kunnat dra nytta av närheten till Skånes
arbetsmarknad på samma vis. Hallandsåsen är troligtvis mer ett mentalt hinder än ett geografiskt för pendlingen över länsgränsen mellan Halland och Skåne.

Utmaningar på länets arbetsmarknad
Även om vi ser en minskning i antalet inskrivna är det många som inte kommer ut i varaktig
sysselsättning. Bland dem som har långa tider i arbetslöshet finns personer som har en utsatt
ställning på arbetsmarknaden och inte lika lätt kommer ut i jobb. Här ligger en av de större
utmaningarna för arbetsmarknadspolitiken, att minska tiderna i arbetslöshet. Antalet arbetslösa i länet med en sammanlagd tid i arbetslöshet på två år eller mer har ökat med närmare
160 procent sedan våren 2008, men minskar nu svagt för första gången på länge. Ju längre tid
en person står utan arbete, desto sämre blir hens chanser att kunna komma ut på arbetsmarknaden och risken för att fastna i ett utanförskap ökar.
Som en konsekvens av att länets befolkning växer kraftigt har Halland liknande bostadsproblem som man annars oftast ser i storstadsregionerna. Till exempel är kötiderna i Halland till
hyreslägenheter nästintill lika långa som i Stockholm. Småhuspriserna i landet var bara högre
i Stockholm under första kvartalet 2014. Bostadsbristen riskerar på detta sätt spä på svårigheten för länets arbetsgivare att hitta rätt arbetskraft.
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Konjunkturläget i Hallands län
Återhämtningen av den globala ekonomin har gått långsammare än väntat, vilket är en följd av
en tydlig inbromsning i tillväxttakten i euroområdet. Det som oroar är att också Tyskland gått
på tomgång två kvartal i följd. Bedömningen för det kommande året är att återhämtningen i
världen fortsätter, dock i något lägre takt än tidigare bedömningar förutspått. BNP i världen
beräknas öka från 3,3 procent 2014 till 3,6 procent 2015. USA agerar draglok för den globala
tillväxten men även Storbritannien bedöms få en stark utveckling. Tillväxtekonomierna med
Kina i spetsen bedöms fortsätta att uppvisa en god tillväxt, men tillväxtnivån har skruvats ned.
Euroområdet får ytterligare ett trögt år, men återhämtningen fortsätter trots allt. Detta påverkar svenska exportföretag eftersom knappt 75 procent av exporten går mot Europa och 40
procent av exporten är riktad mot euroområdet. Detta medför att den svenska tillväxten bedöms bli något svagare än vad vi bedömde juni 2014. För 2014 och 2015 beräknas BNP till 2
respektive 2,3 procent.

Nyanmälda platser
Trots den svaga utvecklingen i vår omvärld har det varit en ökad efterfrågan bland företagen i
Halland det senaste året. Från januari 2013 till oktober 2014 har det anmälts 30 000 lediga
platser till Arbetsförmedlingen i Hallands län. Den privata tjänstesektorn svarar för hälften av
alla anmälda platser. Näst flest platser har anmälts inom vård och omsorg samt utbildningsväsendet som svarar för cirka en femtedel var. Fem procent av de platser som anmälts under
perioden återfinns inom industrin, medan antalet platser inom bygg- och anläggning utgör
cirka två procent. Resterande platser återfinns inom jord, skog och fiske (knappt en procent)
och offentlig förvaltning (närmare två procent).
Under 2014 års första 10 månader har 15 200 platser anmälts till Arbetsförmedlingen i Hallands län. Det är fortfarande fler än under samma period föregående år.

Varsel
Sammanlagt har 718 personer i länet varslats om uppsägning under 2014, vilket historiskt sett
är en mycket låg siffra. Det är bara drygt hälften av det historiska årsgenomsnittet för 2004 till
2013, 1 366 varslade per år. Utvecklingen av antalet personer som berörs av varsel ger en bild
av arbetsgivarnas behov av arbetskraft. Om antalet varsel ökar räknar arbetsgivarna i normalfallet med att möta ett tuffare ekonomiskt läge, vilket i sig kan utgöra en bra konjunkturmätare. Långt ifrån alla varsel leder till uppsägningar och av de som blir uppsagda går många
över till nytt jobb, medan andra påbörjar studier eller lämnar arbetsmarknaden av andra skäl.
Undersökningar har tidigare visat att ungefär 60 procent av alla varsel leder till uppsägning
men bara 30 procent av dessa anmäler sig som arbetslösa i samband med sina varsel. Troligtvis minskade antalet varsel under 2014 jämfört med året innan som en konsekvens av återhämtningen i ekonomin. Samma tendens går även att se på riksnivå.
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Brist på arbetskra
a
aft
M
Mest påtaglig är bristen på
å arbetskraft inom offentllig sektor, men även privvata företag som
s
veerkar inom vå
ård-, omsorg
g och skola h
har svårigheteer att hitta viissa yrkesgru
upper. Inom privat
seektor är det privata
p
företa
ag inom vård
d och omsorg
g eller utbildn
ning samt infformation- och
o
ko
ommunikatio
on som upple
ever störst prroblem att hitta kompete
ent arbetskraaft. Majoritetten av
brristyrkena i Hallands
H
län tillhör yrkessgrupper som
m kräver högsskoleutbildn
ning, medan majorim
teten av översk
kottsyrkena tillhör
t
yrkesggrupper som
m har låga elle
er inga utbild
dningskrav. När
N det
gääller de mer praktiskt
p
inriiktade bristyyrkena kräverr arbetsgivarrna ofta lång och gedigen
n yrkeserrfarenhet. Ha
alländska förretag har förh
hållandevis lätt att rekryttera chefer occh andra nycckelpeersoner, efterrsom många kan tänka siig att flytta tiill västkusten
n. Däremot ggör det ökade
e trycket på arbetsma
arknaden attt priserna på bostäder stig
ger och spär på bostadsbbristen ytterliigare.

Frramtidsop
ptimism ho
os länets arbetsgiv
vare
Deen stämning
gsbild som återspeglas
å
h
hos länets arrbetsgivare i Arbetsförm
medlingens in
ntervjuun
ndersökning är positiv. En
E stor del avv länets priva
ata företag bedömer att d
de kommer att
a få en
ök
kad efterfrågan på sina va
aror och tjän
nster närmaste halvåret, och
o få företagg tror på en försämf
rin
ng i halvårsp
perspektivet.
Deen konjunktturindikator som kan rääknas fram utifrån
u
Arbetsförmedlinggens intervju
uundersö
ökning återfiinns i diagra
amform nedaan. Nivåerna
a i diagramm
met ska utlääsas som att värden
övver 100 är go
odare konjun
nktur än det h
historiska geenomsnittet. Ett värde un
nder 100 är däremot
d
en
n indikation på att ekono
omin är svaggare än vanlig
gt. Höstens undersöknin
u
ng visar på ettt värde
nåågra enheter över 100 (10
05) och alltsåå en nivå som
m är något öv
ver det historriska snittet.
Needbrutet på bransch är det
d en bred ooptimistism på marknad
dsefterfrågan
n det närmaste halvårret. Såväl ind
dustrin som byggverksam
mheten i länet utstrålar framtidsopti
f
imism med en
e ökad
eft
fterfrågan. Ävven den priv
vata tjänstessektorn är op
ptimistisk, oc
ch det är ockkså där det bedöms
b
sk
ke störst ökniing av antale
et sysselsattaa.

1

F
För information om Arbetsförm
medlingens konju
unkturindikatorr, se bilaga 2.
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P
Progno
os överr sysse
elsättning och
h arbettslöshe
et
A
Antalet sy
ysselsattta fortsä tter att öka
ö
Hallands befollkning har ök
kat med 25 p
procent de seenaste 25 åre
en och var vid
d årsskiftet 306
3 840
in
nvånare. Syssselsättningen
n har också öökat med 25 procent,
p
men
n på endast 220 år. Den up
ppgick
vid
d förra årssk
kiftet till 142 766 personeer. Sysselsättn
ningsgraden är sedan län
nge bland de högsta
i landet med 81,5
8 procent i åldern 16-6
64 år.

Sy
ysselsatta2 16-64 år i Ha
allands län, 2004-2015, prognos 20
014 och 20155

Trrots den svik
ktande konjun
nkturen und
der 2012 och 2013 har den
n halländskaa arbetsmark
knaden
ståått sig myckeet väl. Sedan
n år 2008 harr antalet perssoner som arrbetar i länett i åldern 16-64 år
ök
kat med dryg
gt 3 500 personer, från 12
22 500 perso
oner till 126 000
0 personerr. Ökningen förklaraas ytterst av den
d expansiv
va privata tjän
änstesektorn.. Mellan 2008 och 2012 öökade antalett sysseelsatta i denn
na sektor med
d närmare 7,,5 procent (m
motsvarande 3 000 persooner) till närm
mare
44
4 800.
Tiill skillnad frrån den priva
ata tjänstesekktorn, där an
ntalet sysselsatta ökar, ten
nderar antale
et sysseelsatta inom industrin
i
fra
amöver vara i stort sett offörändrat elle
er bara öka ssvagt. Sedan 2008
haar antalet syssselsatta inom
m industrin i länet minsk
kat från 22 000 till 20 00
00 personer. En del
avv minskningeen inom indu
ustrin uppväggs dock av attt industriperrsonal numeera arbetar in
nom
deen privata tjä
änstesektorn genom bem
manningsförettag, till exem
mpel som kon
nsulter åt ind
dustrifö
öretag eller an
ndra företagsstjänster närr delar outsou
urcas. Mellan
n åren 2008 och 2012 ök
kade
syysselsättningen inom den
n landstingskkommunala sektorn
s
meda
an den minskkade inom primärko
ommunal sek
ktor. Även de
enna minskn
ning kan till viss
v del förkla
aras av överfföringen av syssels
saatta, och då frrån offentlig till privat tjäänstesektor. Inom statlig sektor har sy
sysselsättning
gen

2

S
Sysselsatta avserr förvärvsarbeta
ande dagbefolkn
ning, 16-64 år.
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ökat med 10 procent sedan 2008. Främst är det Försvarsmakten som står för ökningen genom
att anställa soldater.

Sysselsättningsprognos
För Hallands län är bedömningen att sysselsättningen kommer att öka med ca 1 200 personer
år 2014 och med ytterligare 1 300 under 2015. Uppgifter från Arbetskraftsundersökningarna
(SCB) stärker uppgifterna i arbetsmarknadsutsikterna och störst blir ökningen bland ungdomar, både som andel och antal. Sysselsättningsökningen kan till stor också del förklaras av en
stor inflyttning från andra delar av Sverige samt av en omfattande invandring. Även den
ökande frånvaron (t.ex. sjukfrånvaro) på arbetsmarknaden bland sysselsatta förmodas ha ökat
sysselsättningen genom att fler arbetsgivare varit tvungna att ta in vikarier.
De svenska hushållens starka ekonomi fortsätter att driva på utvecklingen under 2015. Ökade
investeringar och ökad export kommer också att driva på utvecklingen. Trenden med ökande
sysselsättning inom den privata tjänstesektorn väntas således fortgå under prognosperioden.
Industrin räknar med en stabilisering under loppet av 2015, dock inte i termer av någon större
sysselsättningsökning. Den offentliga sektorn förväntas även den ha en svagt positiv sysselsättningsförändring. Byggsektorn i länet fortsätter att förstärka sin positiva utveckling även
under 2015.

Arbetslösheten minskar
Länets arbetslöshet ökade under 2012 men avtog sedan något 2013. Fjärde kvartalet 2013 var
10 400 personer inskrivna som arbetslösa. Under slutet av 2014 beräknas arbetslösheten i
Halland att ligga på en nivå runt 9 500 personer, en minskning med 900 personer (eller -8,7
procent) jämfört med motsvarande period 2013. Fram till fjärde kvartalet 2015 väntas arbetslösheten minska med ytterligare 550 personer (-5,8 procent) och beräknas därmed ligga på en
nivå runt 9 000 personer. Den relativa arbetslösheten i länet beräknas till 6,2 procent under
2014, för att sedan falla till 5,8 procent 2015.
Hallands län har näst efter Uppsala län, lägst andel arbetslösa i riket (se kartan på nästa sida).
Arbetslösheten minskar i länet sedan årets början och bedöms fortsätta minska under hela
prognosperioden.
Det starka utbudet av arbetskraft de senaste åren har lett till ökad sysselsättning, men inte
minskat arbetslösheten i samma utsträckning. Det senaste halvåret har sysselsättningen ökat
mest hos gruppen unga. Detta medför att arbetslösheten minskat tydligt för unga 18-24 år.
Samtidigt kommer det förbättrade konjunkturläget förhoppningsvis även gynna de redan inskrivna arbetslösa och ge draghjälp för de grupper som har en svårlöst arbetsmarknadssituation.
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Inskrivna arbetslösa 16-64 år i Halland län kvartal 4
2004-2015, prognos för kvartal 4 2014 och 2015
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Källa: Arbetsförmedlingen

Stora regionala skillnader
Arbetslösheten varierar stort mellan kommunerna och olika grupper. Det är norra Halland och
främst Varberg som lyfter sysselsättning jämfört med tidigare år. Kungsbacka har tidigare
varit den starkast lysande stjärnan i Hallands med en av landets lägsta arbetslöshetnivåer, en
stark sysselsättningsökning med stor pendling till och från Göteborgsregionen. Bättre kommunikationer på sträckan Göteborg -Köpenhamn, men främst norr om Hallandsåsen mot
Göteborg, skapar gynnsammare förutsättningar för pendling i länet. Även godstransporter
underlättas och därmed gynnas näringslivet. Detta har ökat efterfrågan på bostäder i hela Halland, men tydligast i Varberg som man når på mindre än 40 minuter med tåg från Göteborg.
Fler som arbetar i Göteborgare väljer att bosätta sig längs Hallandskusten eftersom de kan
jobba kvar med rimliga pendlingstider. Som en följd av bl.a. detta fortsätter befolkningen och
därmed sysselsättningen att öka kraftigt i länet framöver.
Halmstad liksom många andra storstäder har en högre arbetslöshet och lägre sysselsättningsgrad än länets resterande kommuner. Farhågor finns om att södra Halland och Halmstad
hamnar i en utvecklingsskugga, mellan Skåne och Göteborg. Pendlingen till eller från Skåne är
förvånansvärt svag. Hallandsåsen är snarare ett mentalt hinder än bara en ås att åka över eller
snart under. Som exempel är det fler från Halmstad som pendlar till Stockholm än till
Helsingborg, som man innan tunneln når på en timme. Tunneln genom Hallandsåsen som
skall stå klar under 2015, underlättar bara delvis pendlingen eftersom det fortfarande är enkelspår mellan Ängelholm och Helsingborg som begränsar trafiken på västkustbanan söder om
Halland.
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Jobbchan
nser
Näär man analyyserar utflöd
det från arbettslöshet till arbete
a
kan de
et bli missvisaande att enbaart titta på an
ntalet sökand
de. Jobbchan
nsen mäter, grovt
g
räknat,, andelen arbbetslösa som
fått jobb under en månad i förhållandee till hur mån
nga som var arbetslösa.
a
I allmänhet
örre. Jobbchansen kan säägas beskriva
a
vääxer utflödet när det totalla antalet insskrivna är stö
deen genomsnittliga sannollikheten för een individ attt lämna arbe
etslöshet för aarbete underr
en
n specifik må
ånad.
Arrbetsförmedllingen har se
edan länge an
nvänt beteck
kningen ”utsa
atta grupper”” för att på ettt
en
nkelt sätt gru
uppera fyra kategorier
k
arb
betssökande som generelllt har svårarre att få jobb.
Grrupperna är:: högst förgym
mnasialt utb
bildade, utom
meuropeiskt födda,
f
person
ner med funk
ktionsnedsättnin
ng som medfför nedsatt arrbetsförmåga och äldre 55-64.
5
Mer om
m dessa ”ut-saatta grupper”” finns att lässa på sidan 2 8.
Diiagrammet nedan
n
visar på
p de konsekvventa skillna
aderna över tid
t mellan å eena sidan de
uttsatta gruppeerna och övriiga arbetssökkande. Skilln
naderna grup
pperna emellaan är inte specieellt förvånan
nde. Personerr med högre risk att ham
mna i långvariig arbetslösh
het har troligttviss också en lä
ägre chans att få jobb.

Jo
obbchanserr3 för utsatta
a grupper oc
ch övriga inskrivna arbe
etslösa 16-664 år,
Ha
allands län, januari 200
04-oktober 2
2014

Fö
ör gruppen iccke-utsatta gäller
g
i princiip det motsattta. Gruppen
n omfattar 3 8
800 persone
er
occh den har minskat
m
med 900
9 personeer under de seenaste två årren. Kombinaationen med
d
en
n förbättrad arbetsmarkn
a
nad och ett m
minskat antal personer i gruppen
g
resu
ulterar i en
stiigande trend
d för chansen
n att få jobb. För denna grrupp är skilln
naden i antal
alet arbetslösa
nu
u jämfört meed läget innan
n finanskriseen inte längre särskilt sto
or. Trenden äär densamma
ai
allla län

J
Jobbchansen beräknas genom formeln
f
”Inskrivvna arbetslösa som
s
lämnat till arbete med elleer utan
stö
öd under månaden/(kvarstående inskrivna arrbetslösa månad
den innan + 0,5*nyinskrivna aarbetslössa under månad
den)”.
3
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Lite förvånande är att jobbchanserna för båda grupperna efter finnanskrisen har legat
kvar på en lägre nivå än vad som gällde före krisen. Matchningen på arbetsmarknaden
tycks inte fungerat fullt ut som den skall. Mycket tyder dock på att så inte är fallet. Snarare verkar det vara de senare årens förändringar av arbetsmarknadspolitiken som inneburit en lägre jobbchans.
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Näringsgrenar
Jord- och skogsbruk
Jord- och skogsbruket är den bransch som visar lägst förväntningar på de kommande sex
månaderna enligt Arbetsförmedlingens undersökning. Det svenska jordbruket befinner
sig i en pressad och utsatt situation, med dålig lönsamhet och vikande produktefterfrågan. Lantbruket är utsatt för hård internationell konkurens och det finns en osäkerhet
kring prisutvecklingen. Köttproducenter och mjölkbönder befinner sig i en särskilt utsatt
situation inte minst i skuggan av bojkotten av Ryssland på grund av Ukrainakrisen.
Skogsbruket är å sin sida starkt exportberoende. Ökande export och priser har haft en
positiv effekt på den svenska skogsnäringen. En relativt svagare krona gör svenska varor
och produkter billigare, vilket kan får till följd att exporten gynnas.
Antalet sysselsatta inom jord- och skogsbruket har trendmässigt minskat under flera årtionden. Inom skogsbruket är hälften av arbetskraften importerad och då främst från Baltikum och Polen. Detta gäller i synnerhet den manuella röjningen och avverkningen Utvecklingen går mot att verksamheten bedrivs i större enheter, vilket kräver större anläggningar och större investeringar i maskiner och annan utrustning. Sysselsättningen förvantas dock vara i stort sett oförändrad inom jord- och skogsbruket under prognosperioden.

Industri
Inom tillverkningsindustrin (exkl. energi och miljöförsörjning) i Hallands län arbetar
närmare 16 800 personer. Detta motsvarar knappt 16 procent av den förvärvsarbetande
dagbefolkningen, vilket är en något högre nivå än i riket. Flera av kommunerna i länet har
dock en betydligt högre koncentration av de förvärvsarbetande inom tillverkningsindustrin.
Diagramet på nästa sida beskriver andelen förvärvsarbetsarbetande inom tillverkningsindustrin fördelade på länets kommuner. I de flesta av kommunerna finns ett, eller ett fåtal,
dominerande industrisegment. Med andra ord så är sysselsättningsutvecklingen inom
industrin i stor utsträckning beroende av ett fåtal industrigrenar. I Hylte är massa och
pappersvaruindustrin, metallvaruindustri samt industri för motorfordon särskilt framträdande. I Falkenberg och Laholm är livsmedelsindustrin den dominerande grenen. År
2013 arbetade 15 procent av de förvärvsarbetande i Falkenberg inom livsmedelstillverkning. Motsvarande siffra för Laholm är 14 procent. I Falkenberg är förhållandevis många
sysselsatta inom dryckestillverkning.
Varberg särskiljer sig genom att en relativt hög andel av de förvärvsarbetande inom tillverkningsindustrin återfinns inom företag som tillverkar trävaror. Ungefär 15 procent av
de förvärvsarbetande inom tillverkningsindustrin i dessa kommuner arbetar i företag som
tillverkar trävaror jämfört med sex procent i länet och riket. I Halmstad kommun återfinns en förhållandevis stor andel av förvärvsarbetande i företag som tillverkar metallvaror (19 procent) men även inom textilindustrin (12 procent). Metallvarutillverkningen är
mer diversifierad än vad textilindustrin är. I Halmstad är det främst tekniska textilier och
industritextilier som produceras. Kungsbacka skiljer sig genom en ovanligt liten del förvärvsarbetande inom industrin, 7 procent.
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An
ndel förvärv
vsarbetande
e4 inom indu
ustrin per ko
ommun i Hallands län 22012

Utvecklinge
en inom in
ndustrin
Deen svenska in
ndustrin är starkt
s
exportb
beronde och
h en bidragan
nde orsak tilll den starkare
e
uttvecklingen som
s
industrin
n haft underr 2014 är att den
d globala ekonomin
e
nu
u börjar ta fa
art.
Deen svenska kronan
k
har sjunkit i värdee och väntas fortsätta varra relativt låggt värderad
geentemot andrra viktiga vallutor. Detta ggynnar exporrten. Effektiv
visering och omställning av
olika produktiionsprocesser kommer än
ndå att vara nödvändigt
n
även
ä
framöveer för många
a
öretags överleevnad.
fö
Arrbetsförmedllingens konju
unkturindexx visar på en förbättrad
f
situation för in
ndustrin, såv
väl
reegionalt som nationellt. Rikets
R
industrriföretag är dock
d
något mer
m försiktigaa i sina bedö
ömningar om
m hur efterfrå
ågan kommeer att utvecklas på sex må
ånaders sikt jjämfört med i
Halland. Totallt sett för ind
dustrin i läneet ökar syssellsättningen svagt
s
under pprognospeoden. Även här
h ser vi att norra Hallan
nd går betydlligt bättre än
n de södra deelarna.
rio

4
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Fö
örväntnings
släget inom industrin fö
ör kommand
de sex måna
ader, Halland
ds län,
vå
åren 2007-hö
östen 2014

O
Oförändrad
d sysselsä
ättning ino
om industtrin
So
om nämnts tiidigare är nå
ågra industriggrenar i läneet mer framtrrädande än aandra. Detta
gääller bland an
nnat massa- och pappersv
svarutillverkn
ning, metallv
varuindustrin
n, motorfordo
onsindustrin
n, livsmedelsiindustrin, träätillverkning
g men även te
extilindustrin
n. Inom alla
deessa industrier med unda
antag för livm
medels- och trävaruindus
t
strin är såväl efterfrågan
so
om konkurrens från omvä
ärlden avgörrande för syssselsättningsu
utvecklingen
n. Under pro-gn
nosperioden förväntas sysselsättningeen inom desssa delar av in
ndustrin att vvara i stort se
ett
offörändrad, frrämst på grun
nd av en svagg efterfrågan
n i Eurozonen
n. Kronkurseen försvagas
tro
oligtvis ännu
u mer och detta kan förm
modas ha en positiv
p
inverk
kan på dessaa företags globaala konkurrenskraft. Livssmedelsbransschen har stö
örre del av marknaden
m
lookalt och är
däärmed mindrre känslig förr den internaationella kon
njunkturen va
arför bransch
hen förvänta
as
haa en något bä
ättre utveckliing under proognosperiod
den. Trätillverkningsindu
ustrin gynnass i
sto
or utsträckniing av byggse
ektorn, och d
den uppåtgåeende utvecklling som helaa denna
brransch har. Detta
D
återspe
eglar sig blan
nd annat i attt sysselsättningen inom trrävarutillverrkniing fortsätterr att öka. Tex
xtilindustrin har framföra
allt annan industri som m
mottagare och
paappersbruken
n i synnerhett för sina proodukter. På grund
g
av den
n kärva konju
unkturen inom
in
ndustrin geneerellt och fram
mför allt efteerfrågan på dagstidnings
d
papper, har ttextilindustrrin
up
pplevt en sva
ag utveckling
g det senaste året. Detta har
h och komm
mer att medfföra en minskaad sysselsättn
ning.

B
Byggverk
ksamhet
Arrbetsförmedllingens prognosundersökkning visar att
a företagen inom bygg- ooch anläggniingssektorn i Hallands län ser myckett ljust på den
n framtida marknadsutveecklingen. Arrbeetsförmedlingens konjunkturindex (d
diagrammet på
p nästa sida
a) indikerar aatt nedgånge
en
hö
östen 2012 va
ar djupare i Halland
H
än i riket. Byggstatistik från SCB bekräftaar detta, då
sifffrorna visarr att nybyggn
nationen av sm
må- och flerb
bostadshus minskade
m
meer i Hallandss
län
n än i riket. Antalet
A
nyan
nmälda platseer inom bygg
g- och anlägg
gning till Arbbetsförm
medlingen i Hallands
H
län var
v högre de nio första månaderna
m
20
014, jämfört m
med samma
peeriod 2013.
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Syysselsättning
gen inom byg
ggsektorn harr ökat svagt i riket under 2013. Konju
unkturinstitu
utets barometerrindikator fö
ör bygg- och aanläggning liigger klart öv
ver det historriska genomsn
nittet för bran
nschen unde
er 2014. Statiistik från SCB
B visar också
å att nybyggn
nationen av
bo
ostäder ökar både i riket och
o i Halland
ds län. Nyby
yggnationer är
ä därmed deen delsektor
so
om står för åtterhämtningen, då ombyyggnadsinvessteringar forttsätter att miinska, trots
RO
OT-avdragett. De offentlig
ga lokalinvessteringarna fortsätter
f
att öka måttligtt och förväntas
ävven göra så frram till 2015
5. År 2014 förrväntas priva
ata anläggnin
ngssidan att ööka, men den
n
offfentliga att minska
m
på grund av lägree anslag till in
nfrastruktur. I västra Sveerige pågår
do
ock det stora
a trafikprojek
ktet med västtsvenska pak
ketet fram tilll 2028. Det ggör att anlägg
gniingssidan kom
mmer att ha en god utvecckling fram till
t dess, även
n om finansieeringen för
allla dess delarr ännu inte ärr klar. Projekktet påverkarr även anlägg
gningsbranscchen i Hallan
nds län. Det byggs mycke
et få hyresrättter i Sverigee idag som ärr bekostade aav allmännytttaan. Detta påvverkar byggko
onjunkturen i mycket hög
gre grad än vad
v tillväxten
n i ekonomin
ni
sto
ort gör.

ndel förvärv
vsarbetande
e5 inom bygg
gverksamhe
et per komm
mun i Hallan
nds län
An
20
012

Brist på ing
genjörer
Reedan i mitten
n på förra åre
et började arrbetslösheten
n för byggnad
dsingenjörerr och byggnaadstekniker i länet att minska, jämförrt med samm
ma period föregående år. A
Antalet insk
krivna byggnadsingenjöre
er och byggn
nadstekniker i länet är dock mycket fåå. De yrkesgrrupper som har
h flest inskrivna arbetsllösa i länet är fastighetssk
kötare följt aav gruppen
byyggnadsträarrbetare, inred
dningsnickarre med flera. De grupper som har min
nst antal insk
krivna är isoleringsmontö
örer, glasmässtare, takmon
ntörer, och anläggningsa
a
arbetare. Inom
m
byyggsektorn fö
öreligger en paradoxsitua
p
ation för mån
nga yrkesgru
upper, vilket iinnebär en
sto
or efterfråga
an på erfarna
a hantverkaree samtidigt som det finnss många oerfa
farna som intte

5
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ko
ommer ut i arrbete. Av de inskrivna byyggnadsträarrbetarna är en tredjedel i åldern 18-24
4
årr och av mura
arna 50 proccent. Av de in
nskrivna insttallationselek
ktrikerna är h
hela 67 proceent 18-24 år.

Fö
örväntnings
släget inom byggverksa
amhet för ko
ommande se
ex månaderr, Hallands län, vårren 2007-hösten 2014

P
Privata tjä
änster
Deen privata tjä
änstesektorn
n har under läängre tid varrit sysselsättn
ningsmotorn
n i svensk eko
ono
omi. Sektorn
n är bred och omfattar blaand annat förretag inom handel,
h
turism
m, personliga
occh kulturella tjänster, före
etagstjänsterr, transport, fastighetsverrksamhet, in
nformation occh
ko
ommunikatio
on men även företag inom
m finans- och
h försäkringssverksamhett. Det faktum
m
attt de olika bra
anscherna ha
ar skilda inriiktningar inn
nebär att utve
ecklingen oftta varierar
m
mellan olika seegment. Arbetsförmedlin
ngens konjun
nkturindex fö
ör privat tjän
nstesektor i
Hallands län visar
v
att förettagen är betyydligt mer po
ositiva i sin frramtidstro än
n för ett och
tvvå år sedan (sse diagram nedan). Dessu
utom är förettagarna i Hallands län nåågot mer possitivva än tjänsteföretag gene
erellt i riket. U
Utvecklingen
n inom vissa delar av tjän
nstesektorn är
ä
staarkt förknipp
pad med utvecklingen inoom industrin
n. Inom dessa segment avv tjänstesek-to
orn har globa
aliseringen biidragit till en
n sysselsättniingstillväxt frrämst av höggkvalificerade
job
bb, medan enklare
e
arbeten flyttat utoomlands. En trend som kan
k förväntass bli starkare
e
fö
ör tjänstesekttorns del und
der kommand
de år. Det fin
nns också en tendens att tjänsteinnehåållet i exporteen ökar.
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An
ndel förvärv
vsarbetande
e6 inom priva
ata tjänster per kommu
un i Hallandss län
20
012

Utvecklinge
en inom den
d privata
a tjänstese
ektorn
In
nom den privvata tjänstese
ektorn är dett handel, info
ormation och
h kommunikaation som ök
kar
alllra mest und
der 2015. And
dra delsektorrer som går bra
b enligt pro
ognosunderssökningen ärr
beesöksnäringeen samt finan
nsiella tjänst er och företa
agstjänster. De
D delbransccher som utveecklas sämre än snittet in
nom sektorn äär transportn
näringen sam
mt utbildninggen. För 2015
ärr bilden mer samstämmig
g från företaggen inom den
n privata tjän
nstesektorn, då de tror på
å
en
n sysselsättniingsökning på
p närmare fy
fyra procent. Företagen in
nom hotell occh restauran
ng
up
pplever den största
s
arbetskraftbristen
n.

Trransport och
o Hande
eln
Effterfrågeutveecklingen ino
om handeln ((inklusive rep
paration av motorfordon
m
n och motorcyyklar) styrs i hög
h grad av hushållens
h
eekonomi och framtidsoptiimism. Hand
deln är därfö
ör
påå grund av många
m
orsaker en konjunkkturkänslig bransch.
b
Arbe
etsgivarna in
nom detta om
mrååde spår en bättre
b
utvecklling för komm
mande halvå
år jämfört me
ed våren 20113. Även anstäällningsplanerna ser ljusa ut vilket peekar på att sy
ysselsättning
gen kommer att öka. Då
peersonalomsätttningen inom handeln äär relativt hög
g kan även ettt högt antal ersättningsrrekrryteringar an
ntas komma till
t stånd.
Trransportsekttorn är nära kopplad
k
till iindustrin och
h handeln me
en även till h
hotell- och
reestaurang. Brranschen är även
ä
beroend
de av en god aktivitet i ek
konomin. Traansportföreta
ageen signalerarr en försiktig optimism vaad gäller efteerfrågan på 6 månaders siikt, som stärrks
yttterligare på 6-12
6
månade
ers sikt. Mån
nga aktörer på området ta
ampas med d
dålig lönsam-heet och åkare inom
i
distansskörningar m
möter en fortsatt tuff internationell koonkurrens.

6
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Fö
öretagstjä
änster och
h finansielll verksam
mhet
Fö
öretagstjänstter och finansiell verksam
mhet är en mycket
m
heterogen bransch
h som bland
an
nnat innefatttar finans- occh försäkringgsverksamheet, IT-konsulttverksamhett samt reklam
mveerksamhet. Sett till antale
et sysselsattaa har antal ök
kat mest inom
m företagstjäänster vilket
ävven väntas blli fallet underr 2014-2015.. Andelen arb
betsgivare med
m en förvän
ntad positiv
eft
fterfrågeutveckling inför kommande
k
h
halvår är störrre jämfört med
m intervjuu
undersöknin
ngen
n hösten 2013
3. Sammanta
aget innebärr detta att syssselsättninge
en väntas ökaa starkt inom
m
deessa områden
n under prog
gnosperioden
n.

Hotell och restaurang samt pe
ersonliga och
o kulturrella tjänsster
Hotell- och resstaurangverk
ksamheten ärr en bransch
h med traditio
onellt hög om
msättning på
å
peersonal och väldigt
v
säson
ngsberoende vverksamhet. Många unga
a på arbetsm
marknaden
hiittar här ett in
ngångsyrke där
d inte alltid
d kraven på tidigare
t
erfarrenhet är lika
ka stort. Interrvju
uundersökniingarna med
d arbetsgivarn
na hösten 20
014 visar att kapacitetsutn
k
nyttjandet ärr
reelativt högt, vilket
v
betyderr att en ökad
d efterfrågan bara delvis kan
k mötas m
med befintlig
peersonal. Omrrådet personlliga och kultu
urella tjänsteer är starkt sammanflätat
at med konju
unkturläget och
o privata hu
ushålls konsu
umtionsvilja
a. Med en förrbättrad konjjunktur och
kö
öpstarka kon
nsumenter ka
an man väntaa sig att denn
na bransch drar nytta av d
den positiva
uttveckling på sikt.
s
Sysselsä
ättningsutveccklingen harr dock varit fö
örhållandeviis blygsam de
e
seenaste åren, vilket
v
tyder på
p att antalett anställda in
nte heller kom
mmer att ökaa nämnvärt
in
nnan en rejäl upphämtnin
ng i konjunktturen har skeett.

Fö
örväntnings
släget inom privata tjäns
ster för kom
mmande sex
x månader, H
Hallands län, vårren 2007-hösten 2014

O
Offentliga
a tjänsterr
En
nligt Sverigess kommunerr och landstin
ng (SKL) förv
väntas den kommunala
k
ssektorn i Sve
erigge gå myckett bra 2014, medan
m
landsttingen förvän
ntas gå med underskott.
u
Ä
Även om den
n
saammantagna
a bilden för dessa båda seektorer ser reelativt god ut i den närmaaste framtide
en
fö
örutspår SKL
L en svår fram
mtid på lite läängre sikt. Ök
kade investeringsbehov ooch en demo
o-
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grrafisk utvecklling sätter stor press på eeffektiviserin
ng och kontro
oll av kostnad
der samt an-paassad verksam
mhet som följd. Den korttperiodiska sysselsättnin
s
gsstatistiken
n från SCB fö
ör
treedje kvartaleet 2014 bekrä
äftar SKL:s b
bild av läget. Undersöknin
ngen visar attt sysselsättniingen har öka
at med 1,4 prrocent i offen
ntlig sektor jämfört med tredje kvartaalet 2013.
m statlig förv
Sttörst var syssselsättningsö
ökningen inom
valtning på 3,7
3 procent. I den kommu
unaala sektorn ökade
ö
sysselsättningen m ed 0,7 procent och med 2,4
2 procent i landstingen
n.
Reegion Hallan
nd har haft prroblem de seenaste åren med
m att nå en
n budget i bal
alans. Ökad
våårdtyngd och
h ökade volym
mer på grund
d av en åldrande befolkniing, har lett ttill stora kosttnaadsökningar inom den sp
pecialiseradee somatiska vården.
v
Den aviserade
a
höjjningen av
lan
ndstingsskattten kan und
derlätta men llöser inte problemen i längden.
An
ndel förvärv
vsarbetande
e7 inom offe ntliga tjänstter per kommun i Hallan
nds län
20
012

Utmaningar inom offfentliga tjä
änster
In
nom lasarett och slutenvå
ården samt p
primärvården
n upplever man
m brist på aarbetskraft. En
E
geemensam utm
maning för den
d kommun ala sektorn är
ä att de yngrre barnkullarrna ökar i an
ntaal, samtidigt som
s
de äldre
e elevkullarnaa till gymnassiet minskar. En annan ut
utmaning för
deen offentliga sektorn är att antalet äld
dre som arbeetar inom sek
ktorn är relattivt stort. I
syynnerhet är andelen
a
äldre
e (55-64 år) iinom grundsskolan hög. Under
U
de kom
mmande åren
n
kaan vi därför förvänta
f
oss en
e generatioonsväxling i grundskolan.
g
Ytterligare een utmaning
g
fö
ör skolväsend
det är införan
ndet av lärarllegitimationeen.
Ettt annat prob
blem är den relativt
r
sett h
höga sjukfrån
nvaron bland
d kvinnor inoom kommun
occh landsting. En undersök
kning utförd
d av fackförbu
undet Komm
munal, publiccerad i novem
mbeer 2013, visarr att mer än en
e femtedel av kommuna
als medlemm
mar som arbeetar inom
äld
dreomsorgen
n vill byta job
bb inom tre åår på grund av
a dålig arbe
etsmiljö. Enliigt rapporten
n
ärr det i första hand
h
de hård
da besparinggarna under senare
s
år som
m lett till att många anser
attt de har fått en ohållbar arbetsmiljösi
a
ituation och önskar lämn
na yrket.

7
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Brist- och överskottsyrken
I höstens intervjuundersökning anger 22 procent av företagen inom det privata näringslivet att man upplevt brist på arbetskraft i samband med rekrytering. Det är en andel som i
stort sett varit densamma sedan våren 2012 och även i nivå med genomsnittet för riket.
Det är till viss del en lite överraskande utveckling mot bakgrund av att sysselsättningen
stiger och arbetslösheten sjunker under samma period. Möjliga förklaringar kan vara att
sysselsättningen ökat inom områden där det finns tillgång på arbetskraft, ökad rekrytering inom och utanför Europa, utvecklingen av bemanningsföretag i olika branscher samt
ökad samverkan mellan företag för arbetskraftförsörjningen.
17 procent av de tillfrågade företagen inom det privata näringslivet i länet anger att man
inte haft något rekryteringsbehov under det senaste halvåret. Det var i stort sett samma
andel som i riket som helhet. Det indikerar att rekryteringsbehoven varit något begränsade.
Inom offentliga verksamheter är bristtalen nästan alltid mycket höga i länet. I höstens
undersökning anger hela 56 procent av de tillfrågade arbetsgivarna att man upplevt brist i
samband med rekrytering. Det var 9 procentenheter högre än genomsnittet för riket och
en av de högsta andelarna i riket. Avvikelsen mot riksgenomsnittet är ingen engångsföreteelse utan snarare ett tillstånd som upprepats under en lång tid. Det tyder på att det
finns stora rekryteringsbehov inom offentliga verksamheter i länet men att det också föreligger problem med att attrahera den kvalificerade arbetskraften. Det kan exempelvis
finnas samband mellan länets svagare tradition för eftergymnasiala studier och länets
högre bristtal. Annat som kan påverka är avsaknaden av vissa utbildningar i hemlänet
vilket gör att man flyttar till annan ort och blir kvar där. Ökade formella krav på utbildning och erfarenhet kan också skapa en högre upplevd brist. Det finns all anledning att
marknadsföra jobben inom offentliga verksamheter i länet. Bristtalen är höga och behoven är stigande i takt med befolkningsökningen och att det både blir fler äldre och fler
barn och ungdomar i skolåldern.

Bristyrken

Överskottsyrken

Byggnadsplåtslagare
Civilingenjörer, olika inriktningar
Förskollärare
Gymnasielärare i yrkesämnen
Lastbilsmekaniker
Läkare

Barnskötare
Friskvårdskonsulenter
Försäljare, dagligvaror
Försäljare, fackhandel
Godshanterare och expressbud
Handläggare offentlig förvaltning
Lagerarbetare

Receptarier
Specialistsjuksköterskor
Specialpedagoger

Processoperatör pappers- o massaindustri
Skogsarbetare

Speditörer
Systemutvecklare/ förvaltare
Tandläkare
Verktygsmakare

Städare
Truckförare
Vaktmästare
Vårdbiträden

Tabellen visar en bedömning av arbetsmarknadsläget hösten 2015 för ett urval av yrken i
länet.
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Befolkning och arbetskraft
Den 31 december 2013 uppgick befolkningen i Hallands län till 306 800 invånare. Den
hade då ökat med drygt 2 700 personer eller 0,9 procent sedan förra årsskiftet. Både födelseöverskott och flyttnettot var positivt (dock ej för unga 18-24 år). Hallands län har
under en längre tid haft en befolkningsökning på över 2 000 personer per år eller strax
under en procent. Alla kommuner i länet förutom Hylte och Laholm följer den positiva
trenden i länet. I Halmstad följt av Varberg och Kungsbacka har befolkningen ökat mest
under 2013.
Hallands län har en mindre andel personer i åldern 20 till 64 år jämfört med riket, 56
procent jämfört med 58 procent. Däremot har Halland något fler yngre och äldre än riket
generellt. Förvärvsfrekvensen för gruppen 20-64 år är däremot högre i Halland än riket,
81,5 procent jämfört med 76,8 procent.
Invandringsnettot i Hallands län uppgick 2013 till drygt 1 300. Det innebär att Halland
har näst lägst invandringsnettot av alla län i riket. Kronobergs län följt av Stockholm och
Skåne ligger högst. Hylte som har en negativ befolkningsökning har ändå ett positivt invandringsnetto. Flest utrikesfödda har under 2013 dock flyttat till Falkenberg följt av
Varberg.
Antalet sjukskrivna har minskat kraftigt sedan början av 2000-talet. Ohälsotalet i Hallands län är lägre än i riket och ligger på 24,9 jämfört med 26,8 i riket enligt statistik för
2013 från Försäkringskassan.
I Hallands län förväntas befolkning öka med ungefär 32 000 personer fram till år 2025.
Andelen utrikes födda väntas öka från 12 procent till cirka 14 procent och andelen som är
65 år eller äldre att öka med 3,3 procentenheter. Andelen barn och unga (0-19 år) väntas
under samma period öka med omkring 0,7 procentenheter. Samtidigt minskar andelen i
arbetsför ålder, det vill säga personer i åldern 20 till 64 år, med ca 4 procentenheter. Andelen äldre förväntas öka mest i Laholms (+ 4,6 procent), Falkenbergs och Varbergs
kommuner (+ 4,1 procent vardera). Laholm och Varberg är de kommuner som förväntas
uppleva den relativt största minskningen av andelen personer i arbetsför ålder, - 5,1 respektive - 5,0 procent.
I SCB:s senaste sysselsättningsprognos gör de antagandet att äldre kommer att arbeta
både längre och fler timmar, jämfört med nu. De tror också att de utrikes födda kommer
att arbeta mer, samt att inrikes födda kvinnor kommer att öka sitt arbetsutbud.

Högre utbildning bland kvinnor
Det är en något större andel i Hallands län jämfört med riket som har högst gymnasial
utbildning, 62 jämfört med 59 procent. Kvinnor har högre utbildningsnivå än män. I Hallands län har 57 procent kvinnor högst gymnasial utbildning medan samma siffra för män
uppgår till 67 procent. Hela 42 procent av kvinnorna har läst minst två år på högskola
eller universitet, medan endast 31 procent av männen har gjort det. Av dem som gick ut
gymnasiet 2008/2009 hade 39 procent påbörjat en högskoleutbildning tre år senare.
Motsvarande siffra för riket var 45 procent. Även i detta fall är det en stor skillnad mellan
kvinnor och män. 45 procent (51 procent i riket) av kvinnorna och 33 procent (39 procent
i riket) av männen deltog i studier tre år efter avslutad gymnasieutbildning. Det finns
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stora skillnader i studietraditioner mellan kommunerna i länet. I Kungsbacka följt av
Halmstad var det flest ungdomar som valde att studera vidare efter gymnasiet, medan
minst andel gjorde det i Falkenberg följt av Hylte.

Pendling
Pendlingen mellan länets kommuner är förhållandevis begränsad. Kungsbacka har den
lägsta andelen pendlare inom länet, men väldigt betydande pendling över länsgränsen
norrut. Hylte följt av Falkenberg har störst pendling inom länets gränser till annan kommun. I Hylte pendlar man till Halmstad medan Falkenbergsborna främst pendlar till Varberg. I samtliga kommuner utom Kungsbacka är det fler män än kvinnor som pendlar till
en annan kommun inom länet. Enligt senaste statistiken från SCB var det 30 250 personer som pendlade från Hallands län till ett annat län. 73 procent av pendlarna åkte till
Västra Götaland, 10 procent till Skåne och 6 procent till Stockholms län. Den förvärvsarbetande nattbefolkningen uppgick till 142 766 och dagbefolkningen till 126 127.
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In
nskrivn
na arbe
etslösa
a vid Arbetsfö
örmedllingen
A
Arbetslös
shetens utvecklin
u
ng
Svvensk ekonom
mi är fortsattt lite osäker. Det återspeg
glas bland an
nnat i Arbetssförmedlinge
ens
veerksamhetssttatistik som visar
v
en försiiktigt starkarre arbetsmarrknad. Det tootala antalet
in
nskrivna arbeetslösa tredje
e kvartalet 20
014 i Halland
ds län var sam
mmanlagt 9 0
000 persone
er
elller 5,8 proceent av arbetsk
kraften, vilkeet är en minsskning med 1 procentenh
het jämfört
m
med samma period föregåe
ende år. Av d
dessa var 5 200 personer öppet arbetsslösa medan
n3
80
00 var sökan
nden i progra
am med aktivvitetsstöd. Deetta innebär en större miinskning av
an
ntalet deltaga
are i program
m med aktivittetsstöd än öppet
ö
arbetslösa. Antalet öppet arbetsslösa minskadee i länet med i genomsnittt 8 procent på
p ett år, vilket kan jämfööras med en
m
minskning på 10 procent av
a antalet sökkanden i prog
gram med ak
ktivitetsstöd.. Det innebärr
deen sjunde må
ånaden i rad med en sjun
nkande arbettslöshet i läne
et (jämfört m
med samma
peeriod föregåeende år).
Dee arbetslösa kvinnorna va
ar 4 150, vilkket är en min
nskning med 12 procent ppå ett år. Mosstsvvarande siffro
or för män ärr 4 850 och een minskning
g med 7 proc
cent.

64 år som an
ndel av regiisterbaserad
d arbetskrafft, HalInskrivna arbetslösa 16-6
lands län, jan
nuari 1995-oktober 2014
4

om kvartalsg
genomsnitt fö
ör fjärde kvarrtalet 2014 bedöms
b
antallet inskrivna arbetslösa
So
m
minska till 9 500
5 personerr vilket motsvvarar en min
nskning med 750 personeer jämfört me
ed
20
013. Till fjärd
de kvartalet 2015
2
bedömss antalet arbeetslösa i läne
et vara på en nivå runt 9
00
00 personer..

A
Arbetslös
shetens samman
s
nsättning
g
Id
detta avsnitt analyseras arbetslöshete
a
ens struktur ur
u ett regionalt perspektiiv. Arbetslösheeten uttryckss som ett kva
artalsgenomssnitt för tredjje kvartalet 2014.
2
Diagram
mmet nedan
n
beeskriver den relativa arbe
etslösheten i länets komm
muner och rik
ket efter åldeer, kön, inrikees- och utrikeesfödda samtt utbildningssnivå. I länett har den rela
ativa arbetslöösheten blan
nd
un
ngdomar, kviinnor samt personer
p
i åld
dersspannet 55-64 år min
nskat mest jäämfört med
saamma period
d föregående år. Arbetslössheten varierrar dock storrt mellan läne
nets kommu-
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neer, från 8,7 procent
p
i Halm
mstad till lågga 3,8 procen
nt i Kungsbac
cka. Halmstaad är tillsamm
mans med Hyllte, de enda kommunern
k
a i länet där den totala arrbetslösheten
n (16-64 år) är
hö
ögre än riksg
genomsnittett.

Inskrivna arbetslösa 16-6
64 år som an
ndel av regiisterbaserad
d arbetskrafft för
re
espektive grrupp, genom
msnitt av kva
artal 2 och 3 2014, Halla
ands län

An
ndelen arbettslösa variera
ar också stortt mellan olik
ka grupper. Andelen
A
arbettslösa är väseentligt högre bland utrike
esfödda än blland personeer födda i Sve
erige. Även bbland de med
d
hö
ögst förgymn
nasial utbildn
ning är arbettslösheten förrhållandevis hög. Ungdom
mar i åldern
18
8-24 år är en annan grupp
p med relativvt hög arbetsslöshet i samtliga av länetts kommune
er,
om
m än inte hög
gre än genom
msnittet för rriket. Hylte tä
ätt följt av Halmstad utm
märker sig som
m
ko
ommuner i lä
änet med hög
gst arbetslösh
het bland utrikesfödda och dessutom
m högre än
rik
ksgenomsnitttet. I förhållande till rikeet visar länet som helhet en
e lägre arbeetslöshet för
saamtliga grupp
per. Särskilt markant är sskillnaden i arbetslöshets
a
snivå bland ppersoner med
hö
ögst förgymn
nasial utbildn
ning. I länet äär det endastt i Halmstad kommun soom arbetslös-heeten bland fö
örgymnasialt utbildade ärr högre än i riket.
r
Deen svenska arbetsmarkna
a
adspolitiken kommer att stå inför fortsatt stora uttmaningar
un
nder de komm
mande åren. Arbetslösheeten förvänta
as fortsätta attt öka för de grupper som
m
ståår längre från arbetsmark
knaden. Det innebär att trenden
t
med
d en ökad and
del av perso-neer som står lå
ångt ifrån arb
betsmarknad
den bland dee inskrivna arrbetslösa på A
Arbetsförm
medlingen forrtsätter.

S
Svårare tiillsätta platser
p
I ttakt med att konjunkture
en blir bättree och efterfrågan på arbettskraft ökar kkommer
m
matchningsup
ppdraget att bli
b allt svårarre. Företagen
n kommer att få svårare aatt hitta arbeetskraft med efterfrågad kompetens,
k
ssamtidigt som
m vi kommer att ha en foortsatt hög
arrbetslöshet. Arbetsförmed
A
dlingen har ssåledes ett tu
ufft uppdrag även kommaande år. Arbeetsförmedlingens uppdra
ag har utökatts under de senaste åren. Nyanländass etablering på
p
arrbetsmarknad
den samt ansvaret för peersoner som uppnått
u
tidsg
gränsen i sju
ukförsäkringe
en
occh som ska pröva sin arbe
etsförmåga h
har tillkomm
mit. Detta är exempel
e
på u
uppdrag som
haar bidragit tilll att arbetslö
öshetens sam
mmansättnin
ng har föränd
drats. Det finn
ns nu ett
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stö
örre inslag än
ä tidigare av
v arbetslösa ssom har stora
a svårigheterr att själva löösa sin arbetssm
marknadssitua
ation. För må
ånga arbetslöösa är ett akttivt jobbsöka
ande kortastee vägen till
job
bb medan deet för övervägande antaleet är nödvänd
digt med kom
mpetenshöjaande och stöd
djan
nde insatser. Det är därfö
ör viktigt meed en väl avvä
ägd arbetsmarknadspolittik som tidigt
id
dentifierar dee arbetslösa som
s
är i behoov av myckett stöd i sitt arrbetssökandee. Det handla
ar
deessutom om att sätta in rä
ätt insatser fför att göra dem
d
anställniingsbara.

A
Antalet arrbetslösa
a i utsattta gruppe
er ökar
Geenom olika reformer,
r
exe
empelvis i sju
ukförsäkring
gssystemet oc
ch genom etaableringsupp
pdrraget, har Arb
betsförmedliingen fått utöökade ansvarrsområden. Dessa
D
föränd
dringar har
in
nneburit att nya
n grupper av
a arbetssökaande tillförtss myndighete
en och att gru
uppen arbetsssö
ökande är meer komplex id
dag än tidigaare. Arbetsförrmedlingen har
h identifierrat fyra grup
ppeer på arbetsm
marknaden so
om i genomssnitt bedömss ha svårare än
ä andra att h
hitta en sysselsäättning, så ka
allade utsatta
a grupper. Dee är:


Arbetsssökande me
ed högst förggymnasial utb
bildning



Arbetsssökande föd
dda utanför E
Europa



Arbetsssökande me
ed funktionsn
nedsättning som medför nedsatt arbeetsförmåga



Arbetsssökande äld
dre än 55 år

Geemensamt fö
ör de fyra gru
upperna är attt de löper en
n relativt settt högre risk ään andra att
haamna i långa
a tider av arbe
etslöshet. Figguren nedan
n visar hur an
ntalet arbetsllösa i utsatta
a
grrupper och iccke-utsatta grrupper har u
utvecklats sed
dan 2004.

64 år i utsatt
tta grupper och
o övriga inskrivna arrbetsInskrivna arbetslösa 16-6
lö
ösa, Hallands
s län, januari 2004-okto
ober 2014

Deen långsiktig
ga trenden ty
yder på att arrbetslösheten
n bland perso
oner i de utsaatta grupperna
haar permanen
ntats på en be
etydligt högree nivå än vad
d som var falllet åren innaan finanskri-seen. Det finns flera förklaringar till dettta. För det fö
örsta sker ettt kontinuerliggt tillskott av
v
peersoner från dessa gruppe
er till arbetskkraften, delv
vis på grund av
a överföringgar av perso--
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ner från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen, delvis på grund av att personer kontinuerligt invandrar till Sverige. Men också på grund av att ett antal ungdomar varje år
avslutar sina studier utan fullständiga gymnasiebetyg. De jobb som skapats efter krisen
har i många fall högre kompetenskrav än tidigare. Det innebär att många av de som blev
arbetslösa i samband med krisen 2008-2009 fortfarande har mycket svårt att konkurrera
om de nya jobben.

De som saknar eller inte slutfört sin gymnasieutbildning
Den antalsmässigt största gruppen utgörs av personer med högst förgymnasial utbildning. I oktober utgjorde denna grupp knappt 30 procent av det totala antalet inskrivna
arbetslösa. Därefter följer personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga. Antalet inskrivna arbetslösa i denna grupp har ökat stadigt de senaste fem
åren. Ökningen förklaras till stor del av de förändringar som skett i sjukförsäkringssystemet.

Äldre än 55 år
Fram till förra året var gruppen personer i åldern 55-64 år större än gruppen utomeuropeiskt födda. Andelen arbetslösa äldre (55-64 år) är den enda grupp som har minskat
sedan år 2006. Personer äldre än 55 år som blir arbetslösa löper en större risk att hamna i
långa tider av arbetslöshet. En förklaring till de långa arbetslöshetstiderna hos den äldre
delen av arbetskraften, trots att dessa personer många gånger har lång och gedigen erfarenhet, kan vara att de arbetat inom ett yrke eller en bransch som är på tillbakagång. En
annan förklaring kan vara att deras kompetens inte längre motsvarar företagens krav.
Den tekniska utvecklingen innebär att företagens kompetensbehov ständig behöver förändras.
Av de fyra kategorierna arbetslösa inom utsatta grupper utgör personer födda utanför
Europa numera den antalsmässigt näst största. Antalet har ökat stadigt under de senaste
fem åren och är sedan årsskiftet fler till antalet än de äldre och personer med funktionsnedsättning. Om dessa trender håller i sig kommer denna grupp snart vara den största.
Mellan oktober 2006 och oktober 2014 har antalet arbetssökande utomeuropeiskt födda
ökat med knappt 1 500 personer, från 560 till 2 030. Den kraftiga ökningen förklaras
delvis av det kraftigt försämrade arbetsmarknadsläget i slutet av 2008, delvis av infördandet av etableringsreformen under 2010 samt stora flyktingströmmar.
I gruppen utomeuropeiskt födda finns, precis som i övriga utsatta grupper, ett arbetskraftsutbud som arbetsgivarna ofta missar att ta tillvara på. Exempelvis har 30 procent
(610 personer) av de inskrivna arbetslösa utomeuropeiskt födda någon form av eftergymnasial utbildning och nästan lika många har en gymnasial utbildning(560 personer).
Den inrikes födda arbetsföra delen av befolkningen tenderar att minska i Sverige. Utrikes
födda är därför en viktig resurs för att säkra det framtida arbetskraftsutbudet och därmed
också den framtida välfärden. En viktig del i arbetet med att integrera personer tillhörande någon av de utsatta grupperna på arbetsmarknaden är att individanpassa stödet
och ge personen de verktyg hen behöver. För personer som är nyanlända till Sverige spelar Arbetsförmedlingen en viktig roll genom vara det nätverk som många av dessa personer saknar i det svenska samhället.
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Grruppen utsattta förväntas att öka sin aandel av de in
nskrivna på Arbetsförme
A
edlingen. Dettta
sk
ker samtidigtt som bristen
n på kompeteens på arbetssmarknaden bedöms öka.. De arbetsm
marknadspolittiska utmaniingarna ökarr således kom
mmande år, vilket
v
ställer m
mycket höga
a
krrav på Arbetssförmedlinge
en.

Inskrivna arbetslösa 16-6
64 år fördela
ade på ensk
kilda gruppe
er, Hallands län,
januari 2004-o
oktober 2014. Observerra att en perrson kan ing
gå i flera gru
upper

Ettt exempel på
å åtgärd som
m Arbetsförm
medlingen kan
n erbjuda arb
betssökande invandrare för
f
attt stärka dera
as position på
å arbetsmarkknaden är instegsjobb. In
nstegsjobb ärr ett specielltt
an
nställningsstö
öd riktat till nyanlända in
nvandrare. Stödet
S
innebä
är att person
ner deltar i
svvenskunderviisning samtid
digt som arb
betsgivaren få
år en del av lönen subven
ntionerad frå
ån
Arrbetsförmedllingen. Ett an
nnat exempeel på subventtionerad ansttällning som
m kan erbjuda
as
peersoner som har svårt attt hitta en varaaktig sysselsättning på arrbetsmarknaaden är
nyystartsjobb. Nystartsjobb
N
b innebär en eekonomisk ersättning
e
mo
otsvarande d
dubbla arbetssgivvaravgiften till
t de arbetsg
givare som aanställer en person
p
som stått utanför aarbetslivet en
n
län
ngre tid.
Deet man skall komma ihåg
g är att utsattta gruppers jobbchanser
j
är svårare än
n icke utsatta
as,
m
men de är inte
e obefintlig
ga! För att föörhindra att strukturarbe
s
tslösheten ökkar måste
arrbetsmarknad
dspolitiken finna
f
nya väggar och hela samhället bidra.

M
Medel förr att mins
ska en ök
kande sttrukturarrbetslösh
het
Arrbetsförmedllingens prognos talar förr en förbättra
ad ekonomisk
k aktivitet un
nder 2014, so
om
fö
örstärks ytterrligare 2015. Detta medföör en förbättrring på arbetsmarknaden
n, men endasst
en
n marginell minskning
m
av
v arbetslösheeten. Allt tala
ar för att min
nskningen avv antalet arbeetslösa främsst kommer attt ske bland d
dem som stå
år närmare arrbetsmarknaaden.
Dee personer so
om har stora
a svårigheter att lösa sin arbetsmarkn
a
nadssituation
n är mycket
olika. En utom
meuropeiskt född
f
person b
behöver intee samma stöd
d som en perrson med
unktionsnedssättning som innebär ned
dsatt arbetsfö
örmåga, likvä
äl som att en
n välutbildad
fu
lån
ngtidsarbetsslös person behöver annaan hjälp än en
n korttidsutb
bildad för attt hitta en fastt
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fö
örankring på arbetsmarkn
naden. Att hiitta bra lösniingar för olik
ka grupper avv arbetslösa är
ä
en
n mångfacettterad arbetsu
uppgift. Det äär tydligt att det behövs bättre
b
och fleer alternativ för
f
attt stötta utsatttas grupperss inträde på aarbetsmarkn
naden.
Arrbetsmarkna
adsutbildning
g är ofta ett vverkningsfulllt verktyg. Ko
ompletterand
de utbildning
elller omskolniing av vissa individer kan
n behövas. Uttbildning i sv
venska språkket liksom va
alideering av kom
mpetens och examina
e
är an
ndra viktiga verktyg. Dett är ibland nöödvändigt attt
arrbeta fram strategier för att
a också stim
mulera fram jobb
j
där utbildningskravven inte är så
å
hö
öga. Exempeel kan vara attt bygga ut an
ntalet platserr på Samhall och utvecklaa nya lönesub
bveentionerade anställningar
a
r. En insats fför vissa grup
pper kan vara praktikplattser som kan
n
gee färsk arbetsslivserfarenh
het samt skap
pa nätverk. Det
D är myckett viktigt att n
noggrant prio
orittera vilka arb
betslösa som
m är i störst beehov av olika
a åtgärder. Tidiga insatseer för dem so
om
ärr i behov av hjälp
h
är avgörrande för attt minska risk
ken att dessa människor h
hamnar i lån
nga
tid
der av arbetsslöshet och utanförskap.
u
A
Arbetslöshettens samman
nsättning och
h trenden me
ed
en
n ökande and
del inskrivna
a i utsatta gru
upper tyder på
p att Arbetsfförmedlingen
n behöver fle
er
arrbetsförmedllare, då det fiinns ett tydliigt stöd i forsskning att detta ger effektt på arbetslösheetsnivån.

In
nskrivna arb
betslösa 16--64 år efter iinskrivnings
stid, Halland
ds län, januaari
20
006-oktoberr 2014

M
Många me
ed långa
a arbetslö
öshetstid
der
Deet stora anta
alet arbetslösa under lågkkonjunkturen
n hade en sam
mmanlagd arrbetslöshetsttid
un
nder de senaste tio åren på
p mindre än
n 12 månaderr. Deras anta
al, såväl som andel av de
arrbetslösa min
nskade kraftiigt under vårren 2011, för att sedan sta
abilisera sig ppå dessa nivååer fram till början
b
av 20114. Då börjad
de de vända neråt. Denna
a grupp utgöör 66 procentt
avv de arbetslössa. Gruppen arbetslösa soom hade en sammanlagt
s
arbetslöshettstid om 12-2
24
m
månader följde en liknand
de utveckling,, men det drö
öjde lite läng
gre innan anttalet arbetslö
ösa
m
minskade och minskningen var inte likka kraftig som
m för gruppen med högstt 12 månaderrs
arrbetslöshetstid. Deras and
del uppgick ttill dryga 15 procent
p
hösten 2014. Gru
uppen av arbeetslösa som har
h en samm
manlagt tid om
m mer än 24 månader up
ppgår också ttill dryga 15
prrocent av de arbetslösa. Antalet
A
i denn
na grupp öka
ade bara marrginellet och har egentlig
gen

30
Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Hallands län

inte minskat sedan våren 2011. Samtidigt har grupperna med kortare tider av arbetslöshet
minskat svagt.
Detta betyder att närmare 35 procent av de arbetslösa har haft långa perioder av arbetslöshet och verkar ha svårt att få en fast förankring på arbetsmarknaden. En stor andel av
dessa människor deltar i jobb- och utvecklingsgarantin. Arbetsförmedlingen har en
mycket viktig uppgift att hjälpa dessa människor ut i arbete. Det är i många fall ett arbete
som kräver stora handläggarresurser och andra insatser. De arbetsmarknadspolitiska
insatser i form av möjliga aktiviteter inom aktivitets-garantierna, anställningsstöd och
nystartsjobb är relativt generösa och har en användningspotential som är långt ifrån uttömd.
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Bilagor
Bilaga 1. Metod och urval
Historia och syfte
Arbetsförmedlingen har gjort prognoser sedan 1960-talet. Den nuvarande metodiken
infördes i mitten av 1990-talet. Samtidigt infördes ett enhetligt intervjuformulär. Sedan
dess har intervjuformuläret utvecklats och antalet frågor har blivit fler.
Syftet med prognosarbetet är att ge Arbetsförmedlingen detaljerad kunskap om läget och
framtidsutsikterna på arbetsmarknaden, vilket är viktigt för förmedlingens arbete med
vägledning. Prognosarbetet stödjer på så sätt Arbetsförmedlingens kärnuppgift som är att
matcha arbetssökande mot arbetsgivarnas rekryteringsbehov. Det sammanställda materialet är också ett viktigt underlag för planeringen av verksamheten på såväl lokal som central nivå. Ytterligare ett viktigt syfte med Arbetsförmedlingens prognoser är att informera
och påverka externa aktörer. Arbetsförmedlingen publicerar en nationell och 21 regionala
prognoser två gånger per år, i juni och december.

Metod och undersökningens genomförande
Arbetsförmedlingens prognoser baseras på intervjuer med ett mycket stort antal privata
och offentliga arbetsgivare. Intervjuerna görs av arbetsförmedlare och svaren inhämtas
genom samtal med arbetsgivarna vid ett besök eller per telefon. Motivet till detta arbetssätt är att den ansvarige arbetsförmedlaren ska ha möjlighet att ställa följdfrågor,
bland annat för att minska risken för missförstånd kring frågornas syfte och innehåll.
Frågorna handlar bland annat om arbetsgivarnas bedömningar om efterfrågan på varor
och tjänster. Vidare ställs frågor om företagens kapacitetsutnyttjande, antal anställda,
rekryteringsbehov, bristyrken samt löneutveckling. På motsvarande sätt får de offentliga
arbetsgivarna frågor om utvecklingen för sin verksamhet samt om eventuell övertalighet.
Uppgifterna inhämtas under sekretesskydd enligt SFS 2009:400 (Offentlighets- och sekretesslagen) 28 kap 12§. Arbetsgivarna har ingen juridiskt bindande skyldighet att delta i
Arbetsförmedlingens undersökning.
Resultaten av intervjuundersökningen utgör den viktigaste källan till prognosbedömningarna. En analys och sannolikhetsbedömning av svaren görs dock även med hjälp av
annan statistik och med hänsyn till andra faktorer som påverkar utvecklingen på arbetsmarknaden.

Urval och svarsfrekvenser
Urvalet av privata arbetsställen8 dras från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister. Från och med 2013 innehåller urvalet endast arbetsställen med fem eller fler anställda. För arbetsställen med minst 100 anställda är undersökningen en totalundersökning. Urvalet är stratifierat utifrån näringsgren, arbetsställets storlek och län.
Samma urval används normalt vid två prognostillfällen innan det byts ut.

8

Med arbetsställe avses ett företags lokala arbetsplats.
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För att vara en urvalsundersökning är antalet intervjuade arbetsställen stort vilket gör att
tillförlitligheten totalt sett bedöms som god. I den senaste undersökningen ingick 469
arbetsställen inom det privata näringslivet i Hallands län och svarsfrekvensen blev 89
procent. Det sker även intervjuer med representanter för olika verksamhetsområden i
landets samtliga kommuner och landsting samt med ett antal statliga arbetsgivare. I den
senaste undersökningen ingick 65 offentliga arbetsgivare i urvalet i Hallands län och
svarsfrekvensen uppgick till 97 procent.
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Bilaga 2. Definitioner
Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för näringslivet
Arbetsförmedlingens konjunkturindikator visar arbetsgivarnas bedömningar av hur efterfrågeläget kommer att utvecklas under de kommande 6 månaderna. Indikatorn bygger på
underlag från Arbetsförmedlingens intervjuundersökning och presenteras för det privata
näringslivet. Värdet 100 motsvarar det historiska genomsnittet, och indikerar därmed ett
normalt förväntningsläge Värden över 100 visar ett starkare förväntningsläge än normalt
och värden över 110 ett mycket starkare förväntningsläge än normalt. På motsvarande
sätt visar värden under 100 ett svagare förväntningsläge än normalt och värden under 90
ett mycket svagare förväntningsläge än normalt.

Nettotal
Nettotalen är ett mått på arbetsgivarnas förväntningsläge. Talen beräknas som den andel
arbetsställen som bedömer att efterfrågan på deras varor och tjänster kommer att öka
minus den andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan kommer att minska.

Inskrivna arbetslösa
Inskrivna arbetslösa är summan av öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd. Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik.
Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras
Arbetskraftsundersökning (AKU).

Registerbaserad arbetskraft
Den registerbaserade arbetskraften utgörs av:
1.

Den förvärvsarbetande nattbefolkningen (enligt SCB:s Registerbaserade arbetsmarknadsstatistik, RAMS).

2. Öppet arbetslösa (inskrivna på Arbetsförmedlingen).
3. Personer i program med aktivitetsstöd (inskrivna på Arbetsförmedlingen).
Den registerbaserade arbetskraften används för att redovisa andelen arbetslösa i Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik. Samtliga uppgifter avser åldersgruppen 16-64 år.
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Bilaga 3. Arbetslöshetens sammansättning
Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft i respektive grupp, genomsnitt av kv 2 och 3 2014, Hallands län
Utbildning
Kommun

Totalt
16-64 år

Kvinnor Män

Unga

Äldre

18-24 år 55-64 år

Inrikes

Utrikes

födda

födda

Förgym-

Gym-

Efter-

nasial

nasial

gymnasial

Hylte

7,5

7,5

7,5

13,5

4,7

3,6

23,7

15,4

4,4

7,8

Halmstad

8,4

7,7

9,1

14,5

6,8

5,9

20,8

19,4

8,3

5,2

Laholm

6,3

5,9

6,7

11,9

5,4

4,8

19,5

10,7

5,7

4,8

Falkenberg

5,7

5,8

5,6

7,9

5,0

3,9

18,5

11,2

4,6

4,9

Varberg

4,5

4,4

4,6

7,1

4,1

3,2

15,6

9,0

3,8

3,8

3,8

3,6

4,0

8,9

4,0

3,4

8,9

7,3

3,9

2,9

5,9

5,6

6,2

10,6

5,1

4,3

17,9

12,5

5,5

4,2

7,8

7,3

8,2

14,6

5,9

5,3

20,2

19,0

7,2

5,0

Kungsbacka
Hallands
län
Riket

Källa: SCB (RAMS) och Arbetsförmedling

Arbetsmarknadsutsikterna för Hallands län
är en del av Arbetsförmedlingens prognosarbete.
På vår webbplats arbetsformedlingen.se/prognoser
hittar du arbetsmarknadsutsikter för samtliga län och för landet som helhet.
De slutsatser som presenteras är Arbetsförmedlingens egna.
Prognosmaterialet är fritt att användas och citeras med källhänvisning.
Ansvarig utredare för denna prognos är Peter Nofors,
telefon 010-486 76 97.
Vill du få mer information om framtidsutsikterna för ett speciellt yrke,
rekommenderar vi vår webbapplikation Yrkeskompassen.
Den uppdateras två gånger per år. Se arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen.
I den beskriver vi jobbmöjligheterna det närmaste året för nära 200 yrken.
Dessa yrken täcker tillsammans cirka 80 procent av arbetsmarknaden.
För drygt hälften av yrkena bedömer vi även jobbmöjligheterna
de närmaste fem och tio åren.
I publikationen Var finns jobben?
presenteras en sammanfattning av yrkesprognoserna per yrkesområde.
Nästa arbetsmarknadsprognos presenterar vi i juni 2015.
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